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Referat 
 
 

Referat 

Hovedbestyrelsesmøde nr. 13 

Lørdag 26. september 2020 – Holmen 

10:00 – 16:00 
 
Møde indkaldt af Ann Urbrand 
Mødeleder Ann Urbrand 

 
Deltagere:   Formandskab (FM) 

Ann Urbrand (AU),  
Rasmus Kjeldsmark Jakobsen (RKJ), 
Tinna Glisbo (TG) 
 
HOVEDBESTYRELSEN:  
Dorte Rasmussen (DR), Lene Paludan Hastrup (LPH) 
Martin Nielsen (MN), Mette Karlsen (MK) 
Marianne Halkjær (MH), Nina Jespersen (NJ) 
Dorthe Ølgaard Lassen (DØL), Gitte Pedersen (GP) 
Nickolai Schäfer (NS), René Knudsen (RK) 
 

  Amalie Ølgaard deltager i HB - mødet 
 
  Deltagere fra Sekretariatet 
  Jane Dupont (JD)  

 
Afbud:  Nickolai Schäfer (NS) 
    

 
Tidspunkt   Emne    

10.00  Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden  

 
Indstilling:  
Det indstilles at dagsorden godkendes 

 Referat 
 

 
HB godkendte dagsordenen.  
 
HB ønsker referater fra Formandsskabsmøder udsendt kort efter møderne, 
til orientering. 

 

HB Møde 
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10.00 – 10.30 PKT. 2 Generel opsamling i DUI 
 
Sagsfremstilling: 
Mødet starter med en generel status fra formand og sekretariatschef med 
det formål, at HB får indsigt i de væsentligste opgaver og orienteringer fra 
møder.  
  

- Politisk, fra møder mm. – herunder Dialogmøderne 
- Administrativt – generelt 

 
Bilag til punktet 
Bilag 2 – statusnotat, politisk 
Bilag 2, A - Statusnotat, administrativt 
Bilag, B – Referat fra FM møde den 12. august 
Bilag, C – Referat fra FM møde den 2. september 
Bilag, D – Referat fra møde med Kritiske Revisorer, den 15. maj  
Bilag, E – Referat fra møde med Kritiske Revisorer, den 28. august 
 

 
Indstilling 
 
Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning. 
 

 Referat:  
 
Et HB-medlem spørger ind til, hvorfor FM har drøftet Vendsyssel 
Afdelingen? 
 
FM gav en orientering om baggrunden for punktet på FM-mødet. 
Vendsyssel har ændret navn fra Sæby til Vendsyssel. 
Vendsyssel har været i kontakt med flere fra sekretariatet, FM-
medlemmer og afdelinger for at få sparring på informationsmøde og 
sparring om aktiviteter. Sekretariatet har sendt skriftligt materiale til 
informationsmødet. 
Punktet var en bekymring omkring Vendsyssel og en snak om prioritering 
af assistance/støtte til afdelingerne, til Vendsyssel og generelt.        
 
Opmærksomhed omkring Online – Gaming Aktivitet den 26. september  
HB-medlemmer ønsker at der skal være en mere strømlinet 
proces/procedure for nationale aktiviteter, som f.eks., 
Forventningsafklaring er vigtig før, under og efter.  
 
Hvordan griber vi nye online aktiviteter an? 
Hvordan sikre vi at vi griber det rundt i hele organisationen? 
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Sekretariatet evaluerer, sammen med værterne (3 afdelinger) og vores 
samarbejdspartner.  
 
Opfølgning fra Dialogmødet omkring LOGO. 
På Dialogmødet den 16. september blev DUI-LEG og VIRKES opdaterede 
LOGO (fra 2018) drøftet, idet der var en deltager, som stillede spørgsmål 
om, hvordan man fra Landsforbundets side håndtere brugen af det overfor 
afdelingerne. På Dialogmødet blev præmisserne for brug af det 
opdaterede LOGO og det tidligere drøftet, fordi der er uklarhed over hvad 
reglerne er pt.   
 
HB drøftede problematikken, men ønskede også at præcisere, hvad 
beslutningen var tilbage i 2018.  
 
HB slog fast at politikken fortsat er, at det opdaterede LOGO og designlinje 
bruges af Landsforbundet for nationale aktiviteter/arrangementer. 
Det gælder også LBU og LUU – aktiviteter og træf. 
Sekretariatet kan assistere afdelinger med grafisk opsætning af brochure 
m.m., men præmissen er, at afdelingen skal være med på, at det er det 
opdaterede LOGO, som skal bruges. 
Sekretariatet deler gerne afdelingernes nyheder og aktiviteter på sociale 
medier med det tidligere LOGO, men HB foretrækker, at afdelingerne selv  
gør det.  
 
Afdelinger, som fortsat ønsker at bruge det tidligere LOGO kan bruge det, 
idet der på Landsmødet i 2018 blev fastlagt og nedskrevet i referatet, at 
det kunne man godt.  
   
HB drøftede om man kan sidde i HB og fortsat bruge det tidligere LOGO. 
Her blev det præciseret, at ledelsen (HB) bør bakke op om at vi bruger det 
opdaterede LOGO. 
 
MN ønskede at få ført til referat, at han ikke ønsker at bruge, det 
opdaterede LOGO og er uenig i at man ikke kan have det standpunkt som 
HB-medlem.     
 
HB konkluderede, at der er brug for at udsende en mail til afdelingerne 
med et oprids af  præmisserne for brug af det opdateret LOGO og hvad 
sekretariatet  kan tilbyde og ikke tilbyde, nationalt og lokalt. I mailen skal 
det også præciseres, at det er den gældende designlinje, som fortsat 
gælder. 
  
 
Orientering Vedr. Ankersminde og udlejning til Stram Kurs  
AU redegjorde for forløbet og sagen om udlejning til Stram Kurs. 
Administrationen af Ankersminde har ligget udenfor DUI – Sekretariatet 
indtil midt i september 2020. I august 2020 er der fra den tidligere 
administration givet grønt lys til udlejning til Stram Kurs. 
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I samme weekend er der - tidligere på foråret - givet grønt lys til, at DSU 
kunne leje Ankersminde. Denne booking er ikke blevet indskrevet i 
Ankersminde kalenderen og derfor er der sket en beklagelig 
dobbeltbooking, som først bliver opdaget ved, at DSU opdager, at de ikke 
er booket i kalenderen, som aftalt. 
Ledelsen i DSU og DUI-LEG og VIRKE drøfter situationen både omkring 
dobbeltbookingen og også det faktum, at man ikke ønsker at Stram Kurs 
skal være lejere på Ankersminde. 
Det meddeles Stram Kurs den 20. september på mail og den 21. 
september udsender DSU og DUI-LEG og VIRKE en fælles 
pressemeddelelse, hvor de fælles melder ud at Stram Kurs ikke er 
velkommen på Ankersminde.      
Sagen har været nævnt i medier få steder og der er sat en advokat på 
sagen til at varetage DSU og DUI-LEG og VIRKEs interesser, idet Stram Kurs 
har meddelt at de vil fastholde, at de har booket Ankersminde 
(Fogedretten i Odense). Sagen er, efter ledelsens opfattelse, blevet lagt 
ned nu og man forventer ikke yderligere i sagen. 
Sagen har givet anledning til at man i samarbejdet mellem DSU og DUI-LEG 
og VIRKE får talt sammen om værdier og få fastlagt fremtidige præmisser 
for, hvem man vil udleje til og hvem man ikke kan se være lejere på 
Ankersminde  fremadrettet. 
At Sekretariatet i DUI-LEG og VIRKE har overtaget administrationen i midt 
september hænger ikke sammen med sagen med Stram Kurs, men mere et 
ønske om en stærkere og bedre forankring fremadrettet i DUI-LEG og 
VIRKE. 
 
HB tog orienteringerne til efterretning.  
 

10.30 – 11.00  

 

 

 

Pkt.3: Status på økonomi, medlemmer, afdelingsarkiv og 
afdelingskampagne 
 
Sagsfremstilling 
 
HB vil få en status på økonomien i DUI-LEG og VIRKE, september 2020. 
Herunder en status på Forbundskontingent 2018/2019 samt 2020. 
 
Der udarbejdes en opførelse over medlemmer hver mandag, som sendes 
til FM fra sekretariatet. Listen er også en status på medlemmer, som pt. 
tæller med til DUF – listen (til ansøgning i 2021). 
 
Frist for indsendelse til afdelingsarkivet var den 1. september og der vil 
udsendes et bilag med en indstilling til hvem afdelingerne afafdelingerne, 
som indstilles til at få kontingent tilbage.  
 
HB vil også få en status på medlemskampagnen, som går i gang fra uge 38. 
 
Bilag til punktet 
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Bilag 3 – Kontingentopkrævning, Kontingent via forbundets PBS 
Bilag 3.A – Medlemsindberetning og Afdelingsarkiv 
Bilag 3, B – Statusnotat økonomi 
 
FM afholder møde den 23. september, hvor budgetstatus 2020, 
Forbundskontingent 2018/2019, samt medlemskampagnematerialet 
behandles. 
Det vil blive præsenteret på HB mødet.   
 
Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer) 
Afhænger af HB´s tilbagemeldinger på mødet. 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles, at HB drøfter og godkender indstillingen om afdelingsarkivet 
og tilbagebetaling, økonomien generelt, og evt. tilpasninger, samt tager 
orienteringerne til efterretning.   
 
 

 Referat 
 
HB godkendte orienteringen om status på budget 2020 pr. september. 
 
Likviditeten er presset den sidste måned, inden udbetaling af 
Tipstilskuddet i start november.  
 
HB godkender, at Landsforbundet midlertidig kan låne til lønudbetaling 
(max 1 mdr.) i Bygningsudvalget med en låneprocent på 2%. 
I det tilfælde, at det bliver nødvendigt, betales beløbet tilbage, når 
Tipsmidlerne er indbetalt.    
 
Indstillingen om Afdelingsarkivet blev godkendt.  
 
Sekretariatet vil se på gammel gæld tilbage fra 2015 til nu (2020) og få et 
samlet overblik over beløbet.  
 
Orienteringen om Forbundskontingent 2018/2019 og 2020 blev taget til 
efterretning.  
 
Det besluttedes, at DUI-LEG og VIRKE ikke fremover skal arbejde med 
hensatte midler. Med mindre man fysisk sætter dem på en konto til 
fremtidige aktiviteter. 
 
Under punktet fremkom et ønske om. at Landsforbundet skulle se på 
kontingentniveauet generelt i organisationen. Det bør være en 
opmærksomhed for den kommende ledelse.   
 



17. oktober 2020 

 

  

6 

  

11.00- 11.30 Pkt. 4: Landsmødet 2020 
 
Sagsfremstilling: 
HB har besluttet at ændre på vilkårene for Landsmødet 2020 pga. 
COVID19 og ændrede retningslinjer og ønsket om at alle kan være trygge 
og  dermed har HB indstillet til afdelingerne, at mødet ændres til kun 3 
timer den 24. oktober med et forslag til en ændret dagsorden og dermed 
udskydelse af resten af dagsordenen til 2021. 
 
Ved fristen den 1. september er der tilmeldt 70 delegerede inklusiv HB. 
 
Der er efterfølgende indkommet 5 eftertilmeldinger, som FM har 
besluttet, ikke kan deltage pga. den overskredne tid for tilmelding, samt 
hensyntagen til mulighederne for afholdelse i trygge rammer.  
 
FM har vurderet, at rammerne ikke kan være på Ankersminde og 
sekretariatet er derfor gået i gang med at undersøge mulighederne for 
andre locations. Der er 2 muligheder i Odense.    
 
På mødet vil HB få en status på vilkår for location, samt følgende; 
 

- Tilmeldte delegerede 
- Indkomne forslag – status (fristerne den 27, august og den 26. 

september) 
- Forretningsorden og dirigentmøde og afvikling af mødet 
- Opstilling af kandidater til FM og til HB – status 
- Opgaver i forbindelse med mødet - generelt 

 
Bilag til punktet 
Bilag 4 – LM 2020 på Odin Havnepark i Odense, en mulighed  
Bilag 4, A – Tilbud fra Odin Havnepark 
Bilag 4, B – LM 2020 på Rosengårdsskolen i Odense, en mulighed 
Bilag 4, C - Bookingbekræftelse fra Rosengårdskolen 
Bilag 4, D – Tilbud fra Easy – WI-FI 
Bilag 4, E – Tilmeldte delegerede til LM 2020 mfl.   
 
 
Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer) 
Der er afsat 200.000 til LM 2020.  
Med ændret vilkår for lokation vil der være en udgift forbundet med 
Ankersminde ift. afbestillingsbetingelserne. Betingelser for ny location bør 
indgå i overvejelserne set i sammenhæng med ressourcer og trygge 
rammer for alle.    
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Indstilling: 
 
Det indstilles, at HB drøfter LM og opgaver og evt. hængepartier generelt. 
Det indstilles, at HB godkender ny location på mødet.  
 

  
Referat  
 
HB drøftede den konkrete situation omkring nye restriktioner ift. CORONA 
og forsamlingsforbuddet på 50 personer. 
 
Kan vi afholde et fysisk Landsmøde? 
 
HB drøftede, hvorvidt DUI-LEG og VIRKE bør bakke op om regeringens 
opfordring og vise samfundssind og dermed afholde Landsmødet online.      
 
 
HB drøftede om alle kunne være trygge til Landsmødet, hvis det skulle 
afholdes fysisk. 
 
Der var indkommet en opfordring fra DUI Aalborg om at ændre 
Landsmødet til et onlinemøde. 
 
Sekretariatet har undersøgt mulighederne for at afholde Landsmødet 
online.   
 
Både DUF og revisionen siger ok for afholdelse online. 
 
HB tilkendegav holdning hver især på mødet. 
 
Beslutning  
HB besluttede, at Landsmødet 2020 skal afholdes online med 
udgangspunkt i den forslåede korte dagsorden og med det forslag, at kun 
de nødvendige beslutninger behandles på mødet den 24. oktober.  
Det er fortsat intentionen, at Landsmødet genoptages i 2021, når det er 
muligt.  
 
FM og sekretariatet vil hurtigst muligt undersøge mulighederne for en 
digital løsning. 
 
FM og sekretariatet skal sikre sig en løsning, hvor der kan afgives en 
skriftlig anonym stemme til valg af formand, næstformand og til 
Hovedbestyrelsen med det forbehold at fristen er den 24. oktober kl. 
12.00. Der skal sikres en god præsentation af kandidaterne på selve 
mødet, samt før Landsmødet (f.eks. videoer).       
 
HB godkendte køb af ekstern konsulentbistand. 
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11.30 – 12.00 

 
Pkt.5: Godkendelse af to nye afdelinger – DUI Glostrup og DUI 
Cirkusskabet  
 
Sagsfremstilling: 
FM har modtaget 2 ønsker om godkendelser af nye afdelinger i DUI-LEG og 
VIRKE. 
 
Det drejer sig om: 
 

• DUI Glostrup 

• DUI Cirkusskabet   
 
FM har mødtes med de 2 afdelingernes bestyrelser for at høre om deres 
arbejde og ambitioner. Et positivt møde, som FM i fremtiden vil prioritere 
at invitere ind til, når nye afdelinger melder sig på banen.  
   
Bilag til punktet 
Bilag 5, Samlet notat med indstilling til godkendelse 
Bilag 5, A – Referat fra DUI – Glostrup, generalforsamling den 2. juli 2020 
Bilag 5, B – Vedtægter for DUI – Glostrup 
Bilag 5, C – Referat fra DUI – Cirkusskabet, generalforsamling den 6. juli 
2020 
Bilag 5, D – Vedtægter for DUI - Cirkusskabet   
 
Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer) 
Nye medlemmer skulle gerne medføre flere medlemmer og dermed et 
øget potentiale til flere midler.    
 
 
Indstilling: 
 
FM indstiller de nye afdelinger til optagelse i DUI-LEG og VIRKE. 
 

 Referat 
 
HB godkendte begge afdelinger med applaus.  

 

 Frokost 

13.00 – 13.30 
 

Pkt.6: Valg til LBU og LUU 
 
Sagsfremstilling: 
FM ønsker at drøfte muligheder for valg til LBU og LUU i efteråret 2020. 
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Hvilke muligheder er der til stedet og skal HB dispensere ift. 
vedtægterne.    
 
FM mfl. vil fremlægge deres tanker. 
Derudover vil FM komme med nye ideer til LBU og LUU træf. 
 
Bilag til punktet 
Bilag 6 – Notat fra udviklingsmøde om LBU den 7. september 2020 
 
Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer) 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at HB drøfter de forskellige forslag og godkender de 
kommende valg for LBU og LUU. 

  

Referat 
 

Et midlertidigt udvalg, bestående af  AU, TG og DR fra HB og Kirsten Hansen 
fra  Thorsø har mødtes og drøftede tanker for det fremtidige børne- og 
ungdomsarbejde.    
 
Hvordan skal børne- og ungdomsarbejdet organiseret i fremtiden? 
 
Mødet handlede også om 2 andre temaer:  
Hvordan kan vi afholde et LBU-valg i 2020? 
Hvordan gør vi fremadrettet med LBU?   
 
Gruppen drøftede også hjemmeside, videoer og et kommende Familietræf 
i uge 10 i 2021 
 
Valg til LBU: 
Scenarie 1: 
På Sliktræf 2020 
 
Scenarie 2: 
Onlinemøde, hvis ikke Skiktræf afholdes. 
 
Familietræf i uge 10 
Ankersminde – uge 10  
LBU vil gerne booke stedet i weekenden? 
 
LUU 
Ungdomsudvalget har udfordringer og det er vigtigt at prioritere at drøfte 
dette i HB. 
 
Der har været en henvendelse fra flere unge, der gerne vil bidrage til LUUs 
arbejde da dette nærmest er ikke eksisterende. 
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HB besluttede at ind supplere disse personer med det formål, at de 
skal afvikle et interaktivt valg til LUU. Valget skal være afviklet i år. 
 
Som hjælp til det stiller både Tinna og Ann sig til rådighed 
 
HB godkendte, at der må laves et interaktivt valg både for LBU og for LUU. 
 
 

13.30 – 13.45 

 
Pkt. 7: Opfølgning på Aktivitetsudvalgets arbejde og lokale initiativer i 
weekenden den 2. – 3. oktober   
 
Sagsfremstilling: 
Status fra Aktivitetsarbejdsgruppen. 
Hvad arbejdes der med pt. og hvilke tilbagemeldinger har der været på 
Aktivitetskataloget og det lokale Aktivitetskatalog?  
 
Kan vi få flere til at deltage i aktiviteterne? 
 
Bilag til punktet 
Bilag 7 – Referat Aktivitetsudvalgsmøde 10. september 2020 
Bilag 7. A – Referat Aktivitetsudvalgsmøde 17. juni 2020 
Bilag 7. B – Beskrivelse af unge indsats  
Bilag 7. C – Aktivitetskatalog 2020  
Bilag 7. D – Afholdelse af Jubi - Lejr 
Bilag 7. E – Orientering fra Aktivitetsudvalget  
 
Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer) 
Fastholdelse af medlemmer og nye medlemmer i afdelingerne er 
ambitionen med inspirationskatalogerne.      
 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles, at HB giver feedback på katalogerne, samt tager 
orienteringen til efterretning.   
 

 Referat 
 
TG gav en generel status på Aktiviteter og arbejdet i Aktivitetsudvalget. 
Aktivitetsudvalget mangler medlemmer, idet der er medlemmer, som har 
ønsket at træde ud af gruppen pga. utilfredshed med gruppens arbejde.   
Aktivitetsudvalget vil bruge det kommende Landsmøde til at efterlyse flere 
deltagere. HB har også et ansvar for at afsøge muligheder for medlemmer 
til udvalget. 
 
HB supplerede med at konkludere at der er brug for at få sat fokus på de 
nationale aktiviteter. Godt at der er udarbejdet et Aktivitetskatalog, men 
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vigtigt, at man kan sende ind, så det løbende kan opdateres. Det skal være 
mere tydeligt. 
 
HB besluttede følgende: 
 
JUBI – Lejr udskydes til 2025. 
HB forudser usikkerhed om man kan afholde arrangementer også i 2021. 
Vigtigt at arbejdsgruppen informeres. 
 
Der afsættes i 2021 en pulje på kr. 60.000, som skal bruges på 3 regionale 
sommerlejre.  
 
Afdelingerne kan søge, hvis man går på tværs af afdelingerne og normale 
samarbejder og udbyder åbent til hele regionens medlemmer. 
 
Der skal udarbejdes retningslinjer for puljer, som udsendes til 
afdelingerne.  
 
Bemærkning vedr. Ungdomskurser 
HB anser initiativet som et godt og vigtigt initiativ. 
Når det er en landsdækkende aktivitet, så skal der mere information ud. 
 
 

13.45 – 14.00 

 
Pkt.8 Samarbejder og partnerskaber med kommercielle firmaer – oplæg 
og retningslinjer 
 
Sagsfremstilling: 
Det seneste år har Forbundskontoret modtaget et stigende antal 
henvendelse om at indgå i samarbejdsrelationer med både kommercielle 
og ikke kommercielle partnere.  
Udfordringen er, at det er for nu uklart hvilke beføjelser og rammer, som 
Forbundskontoret skal forholde sig til i samtalerne med potentielle 
partnere. 
 
Bilag til punktet 
Notat 8 – Retningslinjer for kommercielle partnerskaber  
Notat 8.A – Retningslinjer for kommercielle partnerskaber  
 
Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer) 
Set i forhold til resurser vil Forbundskontoret med klare rammer for 
indgåelse af partnerskaber mere effektivt kunne forholde sig til indkomne 
forespørgsler om partnerskaber. Beslutningen har ingen økonomiske 
konsekvenser.  
 
Indstilling: 
Forbundskontoret indstiller til Hovedbestyrelsen, at retningslinjerne for 
kommercielle partnerskaber godkendes. Herefter vil retningslinjerne blive 
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gjort tilgængelige på hjemmesiden og brugt aktivt i arbejdet med 
nationale partnerskaber. 
 

 Referat 
 

HB godkendte de fremsendte retningslinjer. 
Det er et godt initiativ. 
 
HB supplerede med at det er vigtigt at udarbejde guidelines, som kan 
understøtte arbejdet med samarbejdspartnere og partnerskaber. 
 
Der skal evalueres på arbejdet i 2021. 
 

14.00 – 14.15 PKT.9: Ejendomme og hytter – status på salg og økonomi 
 
Sagsfremstilling: 
 
Der vil blive givet en mundtlig status over arbejdet med salg af 
ejendomme på mødet. 
 

• Sildestrup 

• Birkely 
 
Herunder også økonomien for: 
 

• Stauninggården 

• Karrebæksminde 

• Ankersminde 
  
 
Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer) 
Afhænger af HB ´s tilbagemeldinger 
 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at HB drøfter opgaver og økonomien bag Landsforbundets 
ejendomme og hytter.  
 
 
 
Referat 
 
I arbejdet med evt. salg og muligheder for udlejning af ejendomme er det 
kommet frem at flere ejendomme ikke er Tinglyst efter overdragelse til 
Landsforbundet. 
 
Det drejer sig om følgende:    
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• Sildestrup – DUI Nykøbing Falster 

• Birkely – DUI Vestsjællands Amt 

• Grønningøre – DUI Skive 

• Karrebæksminde – D.U.I’s Venner 4700 Næstved 
 
 
Sildestrup   
Der er lavet en betinget købsaftale på 3 mdr. 
Tiden skal bruges til at undersøge grunden m.m. fra købers side. 
Landsforbundet skal have styr på Tinglysningen 
 
Birkely 
Er fortsat til salg, men der er kommet et tilbud fra interesserede lejere af 
Birkely for en 2-årig periode. 
 
Stauninggården 
Der er behov for mange - både små som store renoverings- og 
reparationsprojekter ved bygningen. 
Der er foreløbigt – prioriteret – i behovene og opgaverne. 
 
OBS: Vedr. udlejning af hus ved Stauninggården. 
Der skal ses på lejen og dermed skal der tjekkes op. 
Evt. kontakt det lokale huslejenævn   
 
Karrebæksminde 
Udlejningen ser positiv ud pt. 
 
Ankersminde 
Udlejninger er udfordret pga. Corona. Pt. er indtægter for leje på et 
niveau, som ligger på 50 % af det budgetterede i 2020.   
 
HB godkendte at der kan arbejdes videre med udlejning af Birkely. 
HB tog orienteringerne til efterretning. 
 
 

14.15 -14:30 PKT.10: Bygningsudvalget status 
 
Sagsfremstilling: 
 
Bygningsudvalget vil give en status på arbejdet i udvalget  
 

• Thorsø 

• Horsens 

• Grønningøre 
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Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer) 
Umiddelbart ingen 
 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning.   
 
 

 Referat 
 
Status fra Bygningsudvalget (RKJ) 
 

1. Der skal aftaltes onlinemøde med Thorsø 
 

2. Horsens har indsendt en ansøgning (i behandling) 
 

3. Højstrup har indsendt en ansøgning (i behandling) 
 

4. Henvendelse fra Aarhus (Peter Sabroes Minde) om ønske om 
pause til afdrag (i behandling) 
 

5. Grønningøre - Er næsten i mål med overdragelse.  
 

        HB tog orienteringen til efterretning.  
 

14.30- 15.00 Pkt. 11. Forsikringer for medarbejdere/ frivillige i DUI- LEG og VIRKE  
 
Sagsfremstilling  
FM ønsker at sætte fokus på forsikringsforhold for medarbejdere/frivillige i 
DUI-LEG og VIRKE. 
 
Der er en historik, som er vigtig at tale om, samt sammen se fremad på 
muligheder, samt også se på de økonomiske forhold. 
  
I første omgang vil HB få en gennemgang af de pt. kendte 
forsikringsforhold. 
 
Ønsket fra FM er at drøfte muligheder for forsikringer fremadrettet. 
Hvad kan vi og hvad skal vi (lovpligtig) og hvordan kan vi strikke et tilbud 
sammen.   
 
FM drøfter punktet på møde den 23. september og vil derefter give en 
status til HB, som en første information på forsikringsforhold for frivillige i 
DUI-LEG og VIRKE. 
   
Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer) 
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Afhænger at de kommende drøftelser og tilbud 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at HB drøfter mulighederne og kommer med klare 
meldinger på behovet for at strikke et tilbud sammen, så 
ansatte/medarbejdere/frivillige kan være trygge i DUI-LEG og VIRKE. 
 
 
Referat 
 
I DUI-LEG og VIRKE har man igennem flere år ikke haft en Lovpligtig 
arbejdsskadeforsikring for frivillige medarbejdere. 
 
I 2018 drøftede FM et tilbud fra et forsikringsselskab, men takkede nej 
pga. økonomien bag. 
 
Der er afdelinger som har henvendt for at få en afklaring på, hvad og 
hvordan man er dækket via Landsforbundet. 
 
Beslutning 
 
HB besluttede at der skal hjemtages flere tilbud, så man kan se flere 
muligheder for økonomiske scenarier.  
 
Der skal formidles ud til afdelingerne om den manglende 
arbejdsskadeforsikring. 
 
 

15.00 -15.30 PKT.12 ABN – kongres i november 2020 i Danmark 
 
Sagsfremstilling 
Fra den 20. – 22. november afholder ABN kongres og Danmark/DUI er 
værter i Kbh. på Holmen. 
FM vil give en status på arbejdet med planlægningen og programmet. 
 
DUI-LEG og VIRKE stiller med en delegation på 4 – 5 delegerede. 
 
FM ønsker at få sat holdet til kongressen og ønsker at drøfte 
sammensætningen med HB. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at HB drøfter delegationen til kongressen i ABN i november 
2020.  

 Referat 
 
ABN er vores nordiske samarbejdsorganisation. 
Der er Nordisk Kongres i weekenden den 20. – 22. november. 
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Danmark (DUI-LEG og VIRKE er vært).   
Vi skal finde 4 – 5 delegerede. – gerne unge. 

 
Beslutning 
Amalie Ølgård er deltager 
Det nye Formandskab er også deltagere. 
Til de resterende pladser finder der unge interesserede 

 

15.30-16.00 PKT. 13: Eventuelt 
 
Holmen: 
Hvordan har det været at holde møde på Holmen? 
 
Hyggeligt og godt med mødelokalerne og omgivelserne. 
Sengene er lidt smalle og madrasserne bløde. 
 
Hvad har været positivt ved mødet? 
2 nye afdelinger 
Kan vi sælge de 2 ejendomme? 
Aktivitetsudvalget – vi har mange gode ting i posen 
At det er slut med at hensætte fiktive midler 
God ide med de lokale sommerlejre 
Tak for jeres støtte til LUU i 2020 (Amalie Ølgaard) 
Godt møde med FM og Jane. Tak for indsats (Amalie Ølgaard) 
 
 

 

   
 
 
 


